ŘADA ODVĚTRÁVACÍCH
JEDNOTEK SIL POWERCORE®
MENŠÍ, CHYTŘEJŠÍ
FILTRY PRO ODVĚTRÁVÁNÍ SIL

MENŠÍ,
CHYTŘEJŠÍ
FILTRY PRO
ODVĚTRÁVÁNÍ SIL

AŽ O 54 % KRATŠÍ
NEŽ TRADIČNÍ
ODLUČOVAČE PRO
ODVĚTRÁVÁNÍ SIL
Rozdíl mezi řadou odvětrávacích jednotek sil Donaldson® PowerCore®
a tradičním odlučovačem pro odvětrávání sil s použitím tkaninových filtrů
nebo filtračních kazet.

1100 mm

Kompaktní řada odvětrávacích jednotek sil přináší na
trh odvětrávání sil výkon a spolehlivost technologie
PowerCore®.
Řada odvětrávacích jednotek sil, zkonstruovaná tak, aby odolávala
drsným povětrnostním podmínkám, je speciálně navržena k používání na
pneumaticky plněných skladovacích silech s prouděním vzduchu až 2000 m3/h.
Řada odvětrávacích jednotek sil PowerCore uspokojí nejen potřebu
efektivity a menší údržby, ale také spolehlivosti a bezpečnosti pracovníků.

532 mm

Na rozdíl od tradičních řešení pro odvětrávání sil zůstává kryt odvětrávací
jednotky sil PowerCore bezpečně přístupný.

I když se nemůžete vždy obejít bez toho, aby pracovníci údržby vylézali na
vysoká sila, můžete aspoň ovlivnit, jak pohodlně a bezpečně budou pracovat.

Kompaktnost a malá výška odvětrávací jednotky sila
umožňuje snadný a bezpečný přístup k filtračním
balíčkům.
Pomocí odvětrávací jednotky sil můžete ušetřit místo, snížit požadavky na
údržbu a nebezpečí spojené s výměnou dlouhých a znečištěných tkaninových
filtrů nebo filtračních kazet na vrcholu sila. Díky technologii PowerCore
vyžaduje odvětrávací jednotka sil pouze dva kompaktní a lehké filtrační balíčky
na rozdíl od až šesti tkaninových filtrů nebo filtračních kazet, které je nutné
dopravit nahoru a dolů u běžných řešení odvětrávání sil. Filtrační balíčky
PowerCore zvládne rychle, snadno a bezpečně vyměnit jeden člověk bez
nástrojů nebo částí, které by se mohly ztratit.
Časově náročné a často i velmi nepříjemné procesy údržby za nejistých
pracovních podmínek se díky řadě odvětrávacích jednotek sil
PowerCore stanou minulostí.

1810 mm

1080 mm

Základem jedinečné konstrukce odvětrávací jednotky
sila je PowerCore, nejinovativnější filtrační technologie od
společnosti Donaldson, která je hlavní příčinou zásadního
zmenšení velikosti řady odvětrávacích jednotek sil
PowerCore.
Filtrační balíček PowerCore, který představuje zcela nový přístup
k odlučovačům prachu, je malý, lehký a snadno s ním zvládne manipulovat
jeden člověk.
Technologie PowerCore společnosti Donaldson v kombinaci s naší
osvědčenou a pokročilou technologií nanovláken Ultra-Web umožňuje
dostat do menšího prostoru účinnější plochu filtru:
Systémy odvětrávání pneumatických sil, které v minulosti obvykle
vyžadovaly až šest tkaninových filtrů (24 m2), nyní potřebují jen dva
kompaktní filtrační balíčky PowerCore. Díky většímu množství média
umístěného do menšího prostoru a zjednodušené dráze proudění
vzduchu zajišťují filtrační balíčky PowerCore vysoký výkon s nízkým
poklesem tlaku.
Žlábky jsou střídavě utěsněné, takže
vzduch může vniknout skrz otevřený
žlábek a je vytlačen ze sousedního
žlábku.
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Řada odvětrávacích jednotek sil
PowerCore®
CH

Žlábky
ŠPI

Filtrační médium má tvar žlábků – jejich
uspořádání ve vrstvách zajišťuje pevnou
a odolnou konstrukci filtru.
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•
•
•
•
•

Vysoký výkon v menším balení
Prodloužené intervaly údržby
Rychlá, bezpečná a snadná údržba
Nižší náklady na dopravu, instalaci a údržbu
Technologie osvědčující se v praxi už přes
10 let

CH

ZALOŽENO NA
TECHNOLOGII
POWERCORE®
POKROČILÁ
FILTRAČNÍ
TECHNOLOGIE

Jeden filtrační balíček Donaldson PowerCore
nahradí až šest tkaninových filtrů nebo filtračních
kazet.

Snadná instalace
•
•
•
•

Kompletně sestaveno
Odnímatelné zvedací háky
Předem nastavený řídicí prvek
Montážní příruba DN 800 mm

Účinné čištění filtrů
• Čištění zpětným pulzním
proudem
• Účinné uvolnění prachu
• Nehrozí přemostění filtrů

MĚNÍCÍ SE
OČEKÁVÁNÍ
Výkon, spolehlivost a ergonomie odvětrávací jednotky sil vychází z kombinace
pokročilé filtrační technologie, jedinečných tvarových faktorů a vysoce
výkonného čištění zpětným proudem. To zaručuje účinné uvolnění prachu a delší
provozuschopnost. Méně filtrů, lepší čištění a kratší údržba vedou k velkým
úsporám po dobu životnosti odlučovače.

Zkonstruováno s ohledem na bezpečnost

Rychlá a pohodlná údržba

• Kompaktní lehká konstrukce pro snadný přístup
k filtru a jeho údržbu.
• Až o 54 % kratší než běžné odvětrávací
jednotky (532 mm)
• Bezpečná manipulace s krytem díky jeho malé
výšce

• Nízký profil pro snadný přístup
• Filtrační balíčky vyjímatelné
směrem nahoru
• Nevyžaduje žádné nástroje
• Kryt vybavený dvěma
plynovými vzpěrami pro
snadné otevírání a zavírání

Pevné a odolné vůči povětrnostním vlivům

PowerCore® s technologií
Ultra-Web®

• Pevné tělo z nerezové oceli
• Řídicí jednotka, membránové ventily a tlakový
spínač jsou bezpečně chráněny pod víkem odolným
vůči povětrnostním vlivům
• Integrovaná montážní příruba

• Vysoká účinnost
(o 78 % méně emisí*)
• Dlouhá životnost filtru
• Vylepšený filtrační výkon: dva
balíčky PowerCore® CP
nahradí až šest tradičních
tkanin nebo kazet

*Nezávislé laboratorní výsledky získané metodou ASTM D6830-02 podle ověření výkonu EPA PM 2.5. Ve srovnání se standardní polyester filtru. Roční emise vypočítané za předpokladu rychlosti proudění vzduchu 26,461 m3/h
(14 400 krychlových stop za minutu), 265 pracovních dní v roce a dvou směn za den. Měření v praxi se může lišit kvůli rozdílům v prachových kontaminantech a citlivosti měřicích přístrojů.

SPECIFIKACE
POUZDRO

ČISTICÍ SYSTÉM

Výška nad silem

Zatvorený: 532 mm
Otvorený: 1080 mm

Typ

Zpětný pulzní proud

Půdorys

1150 mm × 935 mm

Tlak stlačeného vzduchu

6 bar (max.)

Montážní příruba

DN 800 mm

Spotřeba stlačeného
vzduchu

22 Nl na impulz

Projektovaný tlak

±5000 Pa

Kvalita stlačeného vzduchu

Třída 3 (ISO 8573-1)

Hmotnost

65 kg

Integrovaný řídicí prvek

STR2 – časovač cyklů

Barva

Kryt: modrá
Tělo: nerezová ocel

Vstupní napětí

230/115 V stř. – 24 V ss

Ochrana proti venkovním
povětrnostním vlivům

UV ochranou

SPECIFIKACE VÝKONU

Kontaktní části na straně
špinavého vzduchu

Nerezová ocel

Nominální proudění
vzduchu

2000 m3 / h

Konstrukce

Svařená a sešroubovaná
sestava

Úroveň emisí

<5 mg/m3

Úroveň hluku

<80 dB(A) (ISO 3744)

Teplotní specifikace

–10 až +60 °C

FILTRAČNÍ PRVKY
Filtrační prvky

PowerCore® CP

Počet prvků

2

Rozměry filtračního balíčku

D 569 × Š 193 × V 178 mm

46°
935
1080

532

3

181

VNĚJŠÍ Ø 27
VNITŘNÍ Ø 19,1

773

1155

850

1172

VÝROBEK

POPIS

ČÍSLO DÍLU

Odvětrávací jednotka sil

Odvětrávací jednotka sil + 2 filtrační balíčky PowerCore® CP UWSB

FAAM04945

Filtrační balíčky PowerCore® CP

Ultra-Web Spunbond (UWSB)
Ultra-Web Antistatic (UWAS)

2626460
P032643

Odlučovače prachu a kouře · Odlučovače olejové mlhy

Celková správa filtrace

Celková filtrační služba

Společnost Donaldson nabízí širokou škálu

Komplexní škála služeb speciálně určených

řešení, která snižují náklady na energii,

k tomu, aby vaši výrobu udržely na nejvyšším

zlepšují produktivitu, zaručují kvalitu

výkonu při minimálních celkových nákladech

výroby a pomáhají chránit životní prostředí.

na vlastnictví.

Kontaktujte nás prosím:
Donaldson Filtration CR - koncern s.r.o.
Konevova 139
CZ-130 83 Praha 3 · Ceská Republika
Telefon +420 2 67 108 242
IAF-cz@donaldson.com · www.DonaldsonToritDCE.com
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